
 

AĞLA, QƏRƏNFĠL , AĞLA 

                             

                                 Şəhidlərimizin ruhuna 

Göylər yaman qarıĢıq, 

Ağla, qərənfil, ağla! 

Sis gəlir qan-qarıĢıq, 

Ağla,qərənfil, ağla! 

 

Dünyada vəsvəsə var, 

Sirr düyünlü kisə var,  

Bu gecədə nəsə var, 

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Bu gecə - ifrit gecə,  

Bu gecə - nifrət gecə.  

QudurnuĢ bir it gecə,  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Gecə fıtnə toxuyur,  

Kim yazır, kim oxuyur?!  

Bu hava qan qoxuyur,  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Bu gecə - cəllad gecə,  

Bu gecə - zülmət gecə,  

Bu gecə - zillət gecə,  

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Göy qübbə Yerə çökür,  

Hönkürür hönkür-hönkür,  

Bu gecə ağrı çəkir:  



Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Sanki dünya dağılır,  

Darğın göylər boğulur,  

Bu gecə Ģər doğulur,  

Ağla, qərənfll, ağla! 

 

Donuxub bəĢər indi, 

Meydan yenə Ģərindi. 

Qopacaq məhĢər indi, 

Ağla,qərənfil, ağla! 

 

Gecə qurĢun doğacaq, 

Qanlı qoĢun doğacaq, 

Qan bayquĢun doğacaq,  

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Əliyalınlar üstə 

Tank gəlir dəstə-dəstə. 

Cəlladlar durub qəsdə:  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Yoluna güllə çıxsaq, 

 Əvəzi: güllə ancaq!..  

Dost - zəif, düĢmən - alçaq!  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Getməyə yerimmi var,  

Adilmi, kərimmi var?!  

Qarabəkirinmi var?!  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 



Yol dirəndi yoxuĢa,  

Gəlməzmi Ənvər paĢa  

Bu dərdi çaxsın daĢa?  

- Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Qanımızı nə çəkdi?!  

Ömür solmuĢ çiçəkdi...  

Nuru paĢa gecikdi,  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

DüĢünülmüĢ planlar,  

GerçəklənmiĢ yalanlar...  

ġahə qalxıb ilanlar,  

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Qəfil toplar qıĢqırır, 

Göz qorxuzur, diĢ qırır. 

Bu gecə qan fıĢqırır, 

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Qırırlar – bizik deyə! 

Haqqına düzük deyə! 

Astarsız üzük deyə, 

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Doxsan - bizə nəs ildi: 

Haqq-ədalət nazildi. 

Nəfəsimiz kəsildi, 

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Gecə əriməz daha, 

Çətin çıxaq sabaha… 



Bu fəryada, bu aha 

Ağla. Qərənfil, ağla! 

 

La ilahə illəllah! 

La ilahə illəllah! 

QurĢağa çıxdı günah! 

Qaldımı haqqa pənah?! 

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Canlardan o sədd hanı?! 

Can gedib, cəsəd hanı?! 

Əcəldən fürsət hanı?! 

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Qərənfil Ģəhid qanı! 

Qan götürdü dünyanı… 

Ağla, inlət meydanı, 

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Cavanlara qıydılar, 

Tanklar altda qoydular. 

Qanım içib doydular, 

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Sinə yırtsın analar! 

Saç qopartsın Analar! 

Ərzi qabartsın analar, 

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Hər Ģəhidə bir düzüm. 

AbĢeron – qan dənizim. 

Sən mənim ağlar gözüm,  



Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Uzaq mənzil, acı yol!  

Yoldu, yol, əlacı yol!  

ġəhidlərə bacı ol... 

 Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Bağ öldü, xəzəl ağlar,  

Bülbüllər əzəl ağlar.  

Gözəllər gözəl ağlar:  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Millətin bağrı zədə,  

Vurnuxur qorxu, hədə,  

Ağla, öz dərdinə də,  

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Nə ocaqdı çatmısan?!  

Fələyi ağlatmısan!  

А1 qanıma batmısan,  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Nə ocaqdı çatmısan?! 

Fələyi ağlatmısan! 

Al qanıma batmısan, 

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

EĢq, sevda giləsiydin, 

Xonçada gələsiydin,  

Toylarda güləsiydin, 

Ağla, qərənfil, ağla! 

 



Daha səni gördükcə 

Gözə batar o gecə 

Bu gücsüzə, o gücə 

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Kərbəla – qan çöllərə, 

Puç olan qönçələrə,  

Nazənin incələrə  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Bəxti asılan qıza,  

Hünərdə aslan qıza,  

Toyu yas olan qıza  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Ağla, ürək boĢalsın,  

Ünün göyə baĢ alsın!  

Ağla, dağlar yumĢalsın,  

Ağla, qorənfıl, ağla! 

 

Bu təklənmiĢ Ģirlərə,  

Bu arxasız ərlərə,  

Bu talesiz nərlərə  

Ağla, qərənfil, ağla! 

 

Bu günahsız qanlara,  

Bu didilmiĢ canlara,  

Bu cansız cavanlara  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Bu bədənsiz qollara,  

Bu uçurum yollara, 



Bu körpə quzulara, 

Bu ölən arzulara  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Hara gedir bu qanlar?! 

Od püskürür vulkanlar! 

BoĢ əlimiz - qalxanlar,  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Xeyrə Ģər üstün gəldi, 

Ġniltili ün gəldi...  

Ağlamalı gün gəldi:  

Ağla, qərənfıl, ağla! 

 

Bu necə oldu: gah qaradöĢəmə nağıl, gah Ģeir. Müsibət ayağında həmiĢə belə olur. 

Analar oğul yasında belə fəryad qoparmırmı?! Ağı acısına boyanmıĢ bayatı 

misralarının ortasında Ģeirlə deyə bilmədiklərini beləcə dil deyib ağlamırlarmı 

analarımız?! Mən onlardan  artıq ağı deyə bilmərəm ki... 

 


